ЕКСПРЕС–ІНФОРМАЦІЯ
20 серпня 2019 року
м. Кропивницький
Діяльність органів влади на місцях
Висвітлення діяльності місцевих органів влади
20 серпня під головуванням керуючого справами виконавчого комітету
міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання громадської комісії з
житлових питань.
Розглянуто 6 проектів рішень Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького, а саме: про взяття громадян на квартирний облік; про
зняття громадян з квартирного обліку та виключення із списку осіб, які
користуються правом першочергового одержання жилих приміщень; про
надання жилого приміщення у гуртожитку; про віднесення квартири до числа
службових;
про виключення квартири із числа службових; про
затвердження рішень про надання службових квартир та два звернення
громадян з житлових питань.
20 серпня відбулась прес-конференція директора КП “Теплоенергетик”
Олександра Чельника. Мова йшла про підготовку до опалювального сезону
2019/2020 року.
За інформацією Олександра Чельника, тепловики вже підготували до
зими 50 відсотків котелень: на 11-ти з них виконані всі регламентні роботи,
гідравлічні випробування, ревізія контрольно-вимірювальних приладів.
Ще одна котельня буде готова до кінця тижня. Решта, 11 мають різний
ступінь готовності. Найскладніша ситуація на ТЕЦ, яка має обладнання 1956
року випуску.
Олександр Чельник переконаний, що тепловики зроблять усе можливе
для забезпечення своєчасного початку опалювального сезону.
Питання соціально – економічного стану
Ситуація на споживчому ринку
21 серпня в рамках реалізації проекту «Муніципальний патруль»
проведено рейд-відстеження по вул. Євгена Тельнова (біля ринку
«Черемушки») щодо припинення несанкціонованої торгівлі продовольчими
та непродовольчими товарами.
Під час рейду несанкціоновану торгівлю баштанними культурами,
городиною, плодоовочевою продукцією та непродовольчими товарами було
частково призупинено. За порушення Правил благоустрою міста
спеціалістом спецінспекції складено 5 протоколів за статтею 152 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
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З громадянами, які здійснювали торгівлю у невстановлених місцях,
проведено роз’яснювальну роботу стосовно недопущення «стихійної»
торгівлі продуктами харчування на тротуарах, газонах та біля житлових
будинків та запропоновано перейти здійснювати торгівлю на територію
ринків.
Анонс
28 серпня о 17.15 на площі перед міською радою за участю керівництва
міста відбудеться фінал проекту “Діджиталізація пам'яток культурної
спадщини”, розробленого відділом з охорони культурної спадщини
управління містобудування та архітектури міської ради міста Кропивницького
та підтриманого Українським культурним фондом.
При собі бажано мати у смартфоні QR-сканер, сканер NFC-міток та
додаток Wayme: top audio walking tours guide (доступний в App Store та
Google Play).

Заступник начальника
організаційного відділу

Ірина ШТАДЧЕНКО

